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 پولند تانک رادار گريز می سازد
 

 

  

تجھيزات نظامی دائماً در حال تحول است، و اگر مکانيک پرواز غالباً جلوی صحنه ديده می شود، جنگ افزارھای 

طرح .  مبتکر آن است اشاره کنيمپولند که PL-01 به عنوان نمونه می توانيم به طرح. زمينی چيزی از آن کم ندارد

PL-01ی ئی اريز اختصاص دارد و از سامانۀ بی  به ساخت تانک جنگی رادار گBAE)  شرکت صنايع دفاعی و ھوا

 .استفاده می کند) فضای بريتانيائی

 به BAE Systemsی سيستمز ئی ا، با ھمکاری بی ,OBRUMمرکز پژوھش و گسترش برای ابزارھای مکانيکی، 

به عنوان زره پوش ) خود روی پشتيبانی مستقيم (PL-01اين طرح با نام . ساخت تانک نسل نوين تحقق بخشيده است

 برای سخت کمپيوتریاصطالح (، با پودمان چند تراشه ای )پنھان کار (که رادار گريز: آينده ساخته شده است 

، و انباشته ) ترکيب می شوند و يک عنصر منطقی يگانه دارندکه در آن چندين بخش الکترونيکفزارھائی ا

  .ازالکترونيک است

01-PL شرکت ی که در حال حاضر با ھمکاریيدنيک تانک سو( قرار می گيرد ٩٠ روی شاسی خودروی جنگی 

اين تانک سه نفر کاربر دارد، راننده در جلو، فرمانده و تيرانداز در مرکز ).  ساخته شدهBAE Systemsبريتانيائی 

 در سه نوع پودمان تانک. عالوه برای امکان حمل چھار سرباز در بخش پشتی تانک وجود دارد. تانک جای می گيرند
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اين ساخت و ساز به يک . مرکز فرماندھی، خودروی زرھی تعمير کار و خود روی مين ياب: مختلف ساخته شده 

  .ه از قطعات و تجھيرات يکسان مأموريت ھای متنوعی را انجام دھد تانک اجازه می دھد که با استفادستون

  

  رادارگريزی موفق در تمام آزمون ھا

در واقع، طرح تانک از فن آوری رادار . ی در فن آوری پيشرفتۀ استتار استپولندسل نوين ولی برتری اصلی تانک ن

ی از پولنددراين مورد، تانک . گريزی در مکانيک پرواز در زمينۀ حذف بيشترين رد و نشان رادارگير الھام می گيرد

ذب کننده که ھمين کار را انجام طراحی زاويه دار استفاده می کند که موجب کاھش انعکاس رادار می شود و رنگ ج

 شکاری رادارگريز و اسطوره ای ارتش نيروی F-117 Nighthawkمی دھد، يعنی ترکيبی از ترفندھائی که يادآور 

  . استامريکاھوائی 

استتار حرارتی از فن آوری . ستارۀ درخشان اصلی سامانۀ استتار تانک نسل نوين، استتار حرارتی آن است

 ADAPTIV de BAE Systems استفاده می کند و به جنگ افزار اجازه می دھد تا از نگاه گيرنده ھای ماورای 

 هاست از استفاد اين فن آوری عبارت. می شود در صحنۀ نبرد به کار برده قرمز پنھان بماند، يعنی پرتوھائی که معموالً 

اين ترفند با . ل شده است و جدار بيرونی را می پوشاندوکه حرارت آن کنتر) ھگزاگونال(از پالک ھای شش ضلعی 

کوچکی حرارت محيط گيرنده ھای ماورای قرمز .  اسبی ترکيب می شود٩٤٠ل حرارت موتور ديزل ودستگاه کنتر

اطراف را اندازه گيری می کند و با تنظيم حرارت به تانک اجازه می دھد که با حرارت يکسان در فضای اطراف حل 

  ..شود و به عبارت ديگر از خود اثر حرارتی در محيط اطراف خود باقی نمی گذارد

 ADAPTIVپالک ھای سامانۀ ) نه زنبوریال( تمام نکرده ايم، زيرا ساختار شبکه دار PL-01ولی ما ھنوز با طرح 

به اين تانک اجازه می دھد که خود را به ابزار يا شیء ) کوچکترين واحد تصوير روی صفحۀ کامپيوتر(که با پيکسل 

ديگری روی گيرندۀ دشمن نشان دھد، به عنوان مثال می تواند خود را به شکل يک ماشين معمولی يا ھر شیء عادی 

برای تکميل . عين حال می تواند پيغام ھای مرئی از طريق ماورای قرمز برای ھم پيمانان بفرستداين تانک در . ديگر

  .سامانۀ استتار، می تواند نارجک ھای دود افزا پرتاب کند که پرتاب کننده ھا در اطراف برجک جا سازی شده اند

  

  )MODULAIRE (مدرن و پودمان پايه

توپ اصلی .  ناتو استفاده می کند٤٥٦٩منطبق بر نرم ) يميائی سنتتيککمادۀ ( آراميد - ک از جدار سراميکزره اين تان

 ميليمتير برای مدل ھای ديگر که از مرکز تانک ھدايت می شود و برجک به شکل اتوماتيک ١٢٠ ميليمتری يا ١٠٥آن 

  . نيز اتوماتيک استسيستم گلوله گذاری.  گلوله يا راکت ضد تانک در دقيقه پرتاب کند٦عمل می کند و می تواند 

PL-01 به عنوان سالح جانبی، سک مسلسل ھم .  گلولۀ آن از پيش آماده است١٦ چھل گلوله توپ حمل می کند که

اين تانک می تواند به يک مسلسل مستقل ديگر .  فشنگ١٠٠٠ ميليمتر با ٧،٦٢) پولندساخت  ( UKM-2000Cمحور 

از سالح ھای ديگر می .  ميليمتر٤٠ نارنجک ٤٠٠ مجھز شود، به عالوه  گلوله٧٥٠ ميليمتر با ١٢،٧ يا ٧،٦٢با کاليبر 

 در حال پرواز را پيش از آن که به تانک اصابت کند، راکت اشاره کنيم که می تواند راکتیتوانيم به سامانۀ دفاع ضد 

ز سيستم تصويری و کاربران تانک ا. تمام تجھزات ثابت الکترونيک به سيستم ھدايت الزر مجھز می باشد. ھدف بگيرد

.  و به ھمين گونه سيستم ھدايت از طريق ماھواره ھدف گيری به ويژه ماورای قرمز برای عمليات شبانه بھره می برند

جايگاه کاربران برای تخفيف شوک انفجار در نظر گرفته شده و در صورت آتش سوزی سيستم پدافندی برای خاموش 

  .ساختن آتش وارد عمل خواھد شد
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.  ارتفاع دارد٢،٨ متر عرض و ٣،٨ متر طول و ٧ تن مبنی بر درجۀ حفاظتی، ٣٥ تا ٣٠ی نسل نوين پولندک وزن تان

.  کيلومتر در ساعت٥٠و در زمين ناھموار   کيلومتر در ساعت روی جاده ٧٠ کيلومتر با سرعت ٥٠٠ برد عملياتی 

  . درجه٣٠ابليت عبور از سطح شيبدار  متر ، با ق١،٥ متر و عمق گذر از آب ٢،٦توان گذر از چاله به عرض 

  . آغاز خواھد شد٢٠١٨ آماده خواھد شد، و اگر طرح موفقيت آميز باشد، توليد آن از سال ٢٠١٦پيش نمونۀ نھائی طی 

  : را در دو ويدئوی زير ببينيد PL-01نمايش رسمی 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-_TPzN1s9FQ 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kxC3ecGVIgo 

  

 : منبع

http://www.industrie-techno.com/la-pologne-developpe-un-tank-furtif.28856 

  ٢٠١٤  اپريل٠٢
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